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KRATKA OBRAZLOŽITEV

I – Predlog Komisije

Komisija je začela kodifikacijo Uredbe Sveta (ES) št. 2597/95 z dne 23. oktobra 1995 o 
predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki lovijo na določenih 
območjih izven Severnega Atlantika. Nova uredba bo nadomestila različne akte, ki bodo 
vanjo vključeni (priloga VII tega predloga uredbe).

Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil1 je bil spremenjen s sklepom Sveta 2006/512/ES2, 
ki je uvedel regulativni postopek s pregledom (v nadaljevanju RPP).

Skladno s skupno izjavo EP, Sveta in Komisije3 z dne 17. julija 2006 o sklepu 2006/512/ES je 
zato, da bi se ta postopek uporabljal za že veljavne akte, sprejete v skladu s postopkom, 
določenim v členu 251 Pogodbe, treba te akte prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki.

Zato je za vključitev sprememb, potrebnih zaradi prilagoditve novemu postopku komitologije, 
treba prenoviti kodifikacijo uredbe (EGS) št. 2597/95.

II – Splošno ozadje

Pogoje uporabe RPP opredeljuje novi člen 5a spremenjenega sklepa 1999/468/EGS: temeljni 
pravni akt mora biti sprejet v skladu s postopkom soodločanja in mora Komisiji omogočiti 
„sprejetje ukrepov splošnega obsega za spreminjanje nebistvenih določb tega akta, vključno s 
črtanjem nekaterih takšnih določb ali z dodajanjem novih nebistvenih določb“ (v nadaljevanju 
„kvazi zakonodajni ukrepi“). 

V skupni izjavi iz julija 2006 so se EP, Svet in Komisija sporazumeli o prvem seznamu 
temeljnih pravnih aktov, ki jih je bilo nujno treba prilagoditi RPP (prednostna uskladitev). 

Komisija je 23. novembra 2007 sprejela sporočilo o splošni uskladitvi z RPP 
(KOM(2007)740 končno), v katerem je navedenih 225 zakonodajnih aktov, ki jih je treba 
prilagoditi in ki so razdeljeni na tri sezname: seznam 1 (splošni seznam) – 156 zakonodajnih 
aktov, ki jih je treba prilagoditi z akti o spremembah, imenovanimi „omnibus“4; seznam 2 
(„seznam aktov v kodifikaciji“) – 23 zakonodajnih aktov, katerih prilagoditev bo glede na 
stopnjo postopka kodifikacije opravljena bodisi z zakonodajno spremembo bodisi s 
spremembo kodificiranega predloga na podlagi prenovitve; seznam 3 („seznam drugih aktov, 
ki jih je treba prilagoditi“) – ti akti se bodo prilagodili bodisi z bistveno spremembo 
temeljnega akta, ki presega same vidike komitologije, bodisi bo prilagoditev nekoristna zaradi 
njegove razveljavitve.

                                               
1 UL L 184, 17.07.99, str. 23.
2 Sklep je začel veljati 23.7.2006 (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).
3 UL C 255, 21.10.2006, str. 1.
4 Glej dokumente (KOM(2007)0741, KOM (2007)0824 in KOM(2007)0822, pogosto imenovane 1., 2. in 3. 
„omnibus“.
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III – Opombe poročevalca

Ta zakonodajni predlog Komisije je vključen na zgoraj omenjeni seznam 2 ter uporablja 
postopek prenovitve1.

Konferenca predsednikov je 12. decembra 2007 sprejela sklep o imenovanju Odbora za 
pravne zadeve kot pristojnega, da obstoječe zakonodajne akte prilagodi novemu postopku 
komitologije, različnim specializiranim odborom pa naročila pripravo mnenj. 

Po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z 
dne 29. januarja 20082 ta predlog Komisije ne vsebuje vsebinskih sprememb razen tistih, ki 
jih je opredelil kot take; po drugi strani je v istem mnenju zapisano, da se je, kar zadeva 
nespremenjene določbe predhodnih aktov, ki vsebujejo te vsebinske spremembe, Komisija 
omejila zgolj na kodifikacijo, brez uvajanja vsebinskih sprememb.

Posvetovalna skupina v svojem mnenju omenja še določeno število potrebnih tehničnih 
prilagoditev za zagotovitev usklajenosti predloga s pravili kodifikacije. Pripravljavec mnenja 
meni, da bi bilo te tehnične prilagoditve primerno opraviti. Sklep o tem vprašanju bo vsekakor 
moral sprejeti Odbor za pravne zadeve.

Pripravljavec mnenja meni, da so predlagane vsebinske spremembe (glej člena 2 in 5 ter 
uvodne izjave 1, 6 in 7) omejene na predlog celovite uskladitve v skladu z novim RPP.

Novi postopek je odgovor na dolgotrajne zahteve EP po okrepitvi njegovih pravic nadzora 
nad izvajanjem zakonodajnih aktov, sprejetih v postopku soodločanja. EP lahko predvidenim 
„kvazi zakonodajnim“ ukrepom3 nasprotuje, in sicer v roku in pod pogoji, določenimi v 
odstavkih 3 in 4 novega člena 5a spremenjenega sklepa 1999/468/EGS, če meni, da ukrepi 
„presegajo izvedbena pooblastila, določena v temeljnem aktu, da ti ukrepi niso skladni s 
ciljem ali z vsebino temeljnega akta ali v njih nista upoštevani načeli subsidiarnosti ali 
sorazmernosti“.

******

Odbor za ribištvo poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da predlaga sprejetje 
predloga Komisije.

                                               
1 Sprejetje novega zakonodajnega akta, ki v enem besedilu vključuje temeljne spremembe predhodnega akta 
obenem z njegovimi nespremenjenimi določbami.
2 Skupina je bila ustanovljena z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematični 
rabi metode prenove za pravne akte (UL C 77, 28.3.2002, str. 1).
3 To zlasti velja za prilagoditev seznama statističnih ribolovnih območij ali njihovih podrazdelkov ter seznama 
vrst.
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